
 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТА СЕСІЯ 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
 

від 31 серпня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про внесення змін до  Положення 
про відділ планово-фінансовий 
та економічного розвитку
Нижньосироватської сільської ради

Керуючись  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», відповідно до рішення виконавчого комітету Нижньосироватської
сільської ради № 121 від 19.08.2021 року «Про покладання обов’язків щодо
здійснення державної регуляторної політики у Нижньосироватській сільській
раді», Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Внести  зміни  до  Положення  про  відділ  планово-фінансовий  та
економічного  розвитку  Нижньосироватської  сільської  ради,  затвердженого
рішенням  31  сесії  7  скликання  Нижньосироватської  сільської  ради  від
21.12.2019 року, а саме:

1.1. «Розділ 2. Завдання та повноваження відділу» доповнити пунктом:
11)  здійснення  реалізації  з  питань  державної  регуляторної  політики  у
Нижньосироватській сільській раді.

2. Положення про відділ планово-фінансовий та економічного розвитку
Нижньосироватської сільської ради викласти у новій редакції (Додаток 1).

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  сільської  ради  з  питань  планування  соціально-економічного
розвитку,  бюджету,  фінансів,  житлово-комунального  господарства  та
управління комунальною власністю.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток 1 до рішення 5 сесії 8 скликання 
Нижньосироватської сільської ради «Про 
внесення змін до  Положення про відділ 
планово-фінансовий та економічного 
розвитку Нижньосироватської сільської 
ради» від 31.08.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 5 сесії 8  скликання 
Нижньосироватської сільської ради  
від 31.08.2021 року

Сільський голова 

_________________Вячеслав СУСПІЦИН

Положення
про відділ планово-фінансовий та

економічного розвитку
Нижньосироватської сільської ради

(нова редакція)



1. Загальні положення

1.1.  Відділ  планово-фінансовий  та  економічного  розвитку   (далі  –
відділ)  є структурним  підрозділом Нижньосироватської сільської ради.

1.2.  Відділ  утворюється  Нижньосироватською  сільською  радою,  є
підзвітним та   підконтрольним сільській раді, підпорядкований сільському
голові.

1.3.  Відділ  в  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,
Бюджетним та Податковим кодексами України, законами України, Указами
Президента  України,  постановами  Верховної  ради,  Кабінету  Міністрів
України,  наказами  Міністерства  фінансів  України,  наказами  Міністерства
економічного  розвитку  і  торгівлі  України,  рішеннями  сільської  ради,  її
виконавчого  комітету,  розпорядженнями  сільського  голови  прийнятими  у
межах їх компетенції, а також цим Положенням.

2. Завдання та повноваження відділу 

2.1. Основними завданнями відділу є:
1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики, дотримання

законодавства  та  виконання  функцій  у  сфері  планово-фінансового  та
економічного розвитку.

2)  складання  проекту бюджету  сільської  ради   і  забезпечення  його
виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства; 

3)  підготовка  пропозицій  щодо  фінансового  забезпечення  заходів
соціально-економічного розвитку Нижньосироватської сільської ради;

4)  здійснення  у  встановленому  законом  порядку  фінансування
видатків місцевого бюджету; 

5) здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами
і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів
та коштів цільових фондів, утворених сільською радою; 

6)  здійснення  загальної  організації  та  відділ  виконанням  бюджету
сільської  ради,  координація  діяльності  учасників  бюджетного  процесу  з
питань виконання бюджету;

7)  організація  обліку  фінансово-господарської  діяльності  сільської
ради;

8) контроль ходу виконання кошторисів витрат, стану розрахунків з
підприємствами, установами та організаціями;

 9) забезпечення правильності використання фонду заробітної плати,
суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;

 10)  дотримання  установлених  правил  проведення  інвентаризації
грошових  коштів,  товарно-матеріальних  цінностей,  основних  фондів,
розрахунків та платіжних зобов’язань.

11) здійснення реалізації з питань державної регуляторної політики у
Нижньосироватській сільській раді.



2.2.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1)  бере  учать  у  розробленні  балансу  фінансових  ресурсів

Нижньосироватської  сільської  ради,  аналізує  соціально  –  економічні
показники розвитку сільської ради та враховує їх під час складання проекту
бюджету;

2)  організовує  роботу,  пов’язану  із  складанням  проекту  бюджету
сільської ради, за дорученням керівництва сільської ради визначає порядок і
терміни  подання  структурними  підрозділами  виконкому  сільської  ради
матеріалів для підготовки проекту бюджету;

3)  забезпечує  протягом  бюджетного  періоду  відповідність  розпису
бюджету встановленим бюджетним призначенням;

4)  здійснює аналіз  виконання дохідної  частини бюджету,  розробляє
пропозиції вишукання додаткових джерел наповнення бюджету;

5)  здійснює  контроль  за  станом  виконання  бюджету  розвитку,
повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і
земельних ділянок, у тому числі у розрізі платників;

6)  здійснює  підготовку  та  оформлення  документів  на  отримання
короткотермінових  позичок  на  покриття  касових  розривів  для  бюджету
сільської ради, адміністрування інших залучених фінансів; 

7) забезпечує захист фінансових інтересів сільської ради та здійснює у
межах  своєї  компетенції  контроль  за  дотриманням  бюджетного
законодавства;

8) складає розпис доходів і видатків місцевого бюджету, забезпечує
його виконання, готує:

- пояснювальну записку про виконання бюджету сільської ради, 
-  зведення  планів  по  мережі,  штатах  та  контингентах  установ,  що

фінансуються з бюджету сільської ради, 
-  пропозиції  щодо  внесення  змін  до  розпису  у  межах  річних

бюджетних призначень, 
9)  здійснює  у  встановленому  порядку  організацію  та  управління

виконання  бюджету,  координує  в  межах  своєї  компетенції  діяльність
учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

10) проводить моніторинг змін, що вносяться до бюджету;
11) інформує сільську раду про стан виконання бюджету та подає на

затвердження звіт за  звітний період;
12) розглядає звернення  та  готує пропозиції  для прийняття рішень

про виділення коштів з резервного фонду бюджету;
13) проводить аналіз стану надходження доходів до бюджету, готує

пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також
пільг;

14) готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових
ресурсів;

15) організовує  облік основних засобів, матеріалів, палива, коштів та
інших  цінностей,  виконання  кошторисів  витрат,  згідно  з  вимогами
законодавства;



16) впроваджує передові форми і методи бухгалтерського обліку на
основі широкого застосування обчислювальної техніки;

17) здійснює контроль за правильним використанням фонду оплати
праці,  обчисленням  і  видачею  всіх  видів  премій,  винагород  і  допомог,
дотриманням  встановлених  штатів,  посадових  окладів,  кошторисів
адміністративно-господарських  та  інших  витрат,  а  також  дотриманням
платіжної і фінансової дисципліни;

18)  забезпечує  розроблення  проектів  нормативно-правових  актів,
розгляд та візування договорів та угод, розпоряджень про встановлення та
зміну  умов  оплати  праці  і  преміювання,  про  прийняття,  звільнення  і
переміщення матеріально відповідальних осіб, про списання цінностей;

19)  організовує  своєчасні  розрахунки  із  заробітної  плати  з
працівниками сільської ради;

20)  складає  податкову  та   бухгалтерської  звітності  на  основі
достовірних  первинних  документів  і  відповідних  бухгалтерських  записів,
своєчасно подає її відповідним органам;

21)  забезпечує  документальне  відображення  на  рахунках
бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом коштів, нарахуванням і
перерахуванням податків та інших платежів;

22)  своєчасно  проводить  інвентаризацію  коштів,  товарно-
матеріальних цінностей і розрахунків;

23) забезпечує своєчасне проведення розрахунків з підприємствами,
установами  та  організаціями  та  своєчасне  стягнення  дебіторської  та
кредиторської заборгованості;

24)  застосовує  затверджені  у  встановленому  порядку  типові
уніфіковані форми первинної облікової документації, суворе дотримання цієї
документації;

25) забезпечує зберігання бухгалтерських документів та передачу до
архіву;

26) готує та подає сільській раді офіційні висновки про перевиконання
чи  недовиконання  дохідної  частини  загального  фонду  бюджету   для
прийняття рішення про внесення змін до нього;

27)  виконує  роботи  з  прогнозування  економічного  та  соціального
розвитку громади, приймає участь у  розробленні проектів місцевих; приймає
участь  у  розробці  проекту  стратегії  розвитку  громади,  забезпечує
координацію виконання стратегії розвитку;

28)  забезпечує  контроль  за  виконанням  показників  програм
економічного і соціального розвитку громади на короткостроковий період;

29)  розробляє  пропозиції  щодо  фінансово-економічного
обґрунтування  обсягів  закупівлі  товарів,  робіт  і  послуг за  рахунок коштів
бюджету;

30)  бере  участь  у  здійсненні  заходів  щодо  координації  закупівель
товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету; 

31)  здійснює  інші,  функції,  пов’язані  з  виконанням  покладених  на
нього завдань;



32) відділ забезпечує обслуговування установ сільської ради.
2.3. Основними завданнями у сфері економічного розвитку є:
1)  Сприяння  розвитку  зовнішньоекономічних  зв’язків  та  виходу  на

зовнішній  ринок  підприємств,  установ  та  організацій,  розташованих  на
території Нижньосироватської сільської ради.

2) Здійснення повноважень щодо залучення вітчизняних і іноземних
інвестицій та організації роботи з їх використання для фінансування розвитку
пріоритетних  напрямів  соціально-економічного  розвитку
Нижньосироватської сільської ради.

3) Координація роботи структурних підрозділів виконавчого комітету
сільської ради, комунальних підприємств, установ, організацій.

4) Моніторинг та участь у проектах інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку.

5)Забезпечення  регуляторної  політики  у  сфері  господарської
діяльності та політики розвитку підприємництва на території громади.

6)  Організація  роботи,  спрямованої  на  правильне  застосування,
неухильне  додержання  та  запобігання  невиконанню  вимог  актів
законодавства,  інших  нормативних  документів  сільською   радою  та  її
виконавчим комітетом при реалізації єдиної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності.

7)  Здійснює  прогнозування  економічного  і  соціального  розвитку
Нижньосироватської  сільської  ради  та  підготовку  відповідних  планів  і
програм,  розробляє  структуру  прогнозних  та  програмних  документів
економічного і соціального розвитку, відповідає за впровадження сучасних
методологічних підходів до прогнозування та розроблення планів і програм
економічного та соціального розвитку.

8)  Готує  разом  із  структурними  підрозділами  апарату
Нижньосироватської  сільської  ради  пропозиції  до  проекту  Програми
економічного  і  соціального  розвитку  громади  на  середньо-  та
короткостроковий періоди.

9)  Готує  пропозиції  щодо  переліку  проблемних  питань  громади,
вирішення яких вимагає допомоги центральних органів влади.

10)  Готує  пропозиції  щодо  розвитку  і  реформування  економіки  на
території   Нижньосироватської  сільської  ради  та  вживає  заходів  для  їх
реалізації.

11)  Готує  матеріали  для  розгляду  на  сесіях  Нижньосироватської
сільської  ради  питань  щодо  затвердження  та  ходу  виконання  щорічної
Програми  економічного  і  соціального  розвитку  населених  пунктів
Нижньосироватської сільської ради.

12) Формує і подає  голові Нижньосироватської сільської ради перелік
цільових  програм,  які  передбачається  виконати  у  зазначеному  періоді  з
використанням бюджетних коштів.

13)  Сприяє  комплексному  соціально-економічному  розвитку
територій громади.



 14)  Готує  пропозиції  щодо  забезпечення  комплексного  розвитку
населених пунктів громади та подає керівництву сільської ради пропозиції з
цих питань.

15)  Накопичує  інформаційно - методичні  матеріали,  необхідні  для
планової роботи, поточного планування і перспективного прогнозування.

16)  Проводить  формування  та  реалізацію  державної  регуляторної
політики, державної політики щодо підтримки розвитку підприємництва.

17) Забезпечує реалізацію на території громади державної політики у
сфері проведення структурних змін в економіці.

18)  Готує  пропозиції  щодо  ефективного  використання  бюджетних
коштів  для  фінансування  заходів  з  підтримки  і  розвитку
Нижньосироватської сільської ради, аналізує використання цих коштів.

18)  Організовує  в  межах  своїх  повноважень  роботу  із  залучення  в
громаду грантів, міжнародної технічної допомоги.

19)  Проводить  моніторинг  залучення  іноземних  інвестицій  на
території  громади  і  договорів  про  спільну  діяльність  з  іноземними
партнерами інвестиційну діяльність.

20) Інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності громади про
економічні, комерційні, соціальні, екологічні та інші умови, необхідні для їх
діяльності, формує з цією метою відповідні банки даних.

3. Права відділу
3.1. Відділ має право:
1)  одержувати  в  установленому  порядку  від  виконавчих  органів

сільської   ради,  державної  казначейської  служби,  державної  податкової
служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій усіх
форм  власності  інформацію,  матеріали  та  інші  документи,  необхідні  для
складання проекту бюджету та аналізу його виконання;

2)  залучати  фахівців  інших структурних підрозділів  сільської  ради,
підприємств установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань,
що належать до його компетенції;

3) вносити до керівництва селищної ради пропозиції про поліпшення
фінансово-господарської діяльності;

4)  здійснювати  всебічний  контроль  за  суворим  дотриманням
фінансової дисципліни;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.

3.2. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
виконавчими  органами  сільської  ради,  підприємствами,  установами  та
організаціями  а  також  органами  державної  податкової  служби,  державної
фінансової інспекції та державної казначейської служби.

4. Керівництво відділу

4.1.  Відділ  очолює  начальник  відділу-головний  бухгалтер,  який
призначається  на  посаду  і  звільняється  з  посади  сільським  головою,  на



конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством
України.

4.2. Начальник відділу:
1)  здійснює  керівництво  діяльністю  відділу,  несе  персональну

відповідальність   за  виконання  покладених  на  відділ  завдань,  визначає
ступінь відповідальності своїх підлеглих;

2) затверджує  посадові  інструкції   працівників відділу;
3) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього

трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
4) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
5)  організовує  роботу  відділу  що  входить  до  складу  відділу,

розподіляє посадові обов’язки  між працівниками.
4.3.  Працівники  відділу  призначаються  та  звільняються  з  посади

сільським головою.
4.4. Відділ  утримується за рахунок коштів бюджету сільської ради.
4.5. Начальник та працівники відділу несуть відповідальність в межах 

своїх  повноважень за виконання покладених на них обов’язків. 
4.6.  Начальник відділу безпосередньо  підпорядковується  сільському

голові відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
4.8.   Начальник  відділу,  несе  персональну  відповідальність  за

виконання  покладених  на  відділ  завдань,  визначає  функції  та  ступінь
відповідальності спеціалістів відділу.

Секретар сільської ради  Ольга КЛИМЕНКО


